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Koudwatervrees 
Antwoord aan Rein de Wilde 

De Wilde heeft de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid een hoop 

te verwijten. Ais we hem mogen geloven, leest de AWT alfa's op een verontrustend 

arrogante manier de les, maakt hij de geesteswetenschappen, dienstbaar aan het 

bedrijfsleven, vervuilt hij de discussie over de taken van de alfawetenschappen, 

dwingt hij alfa's zich te conformeren aan de werkwijze van bèta's en gamma's en 

bezondigt hij zich aan. plandenken. De AWT zou zich, kortom, schuldig maken aan 

'kennisimperialisme'. 

Deze verwijten vragen om een reactie, al was het maar omdat De Wilde de AWT 

zaken in de mond legt. Dat geesteswetenschappers nutteloos zijn en dienstbaar moe

ten worden aan het bedrijfsleven valt niet te lezen in het advies. Misschien dat zulke 

standpunten wel te vinden zijn bij schrijvers als C.P. Snow, M. Gibbons en instanties 

als de Europese Raad. De Wilde ergert zich in elk geval grondig aan hun teksten. Maar 

die ergernis kan of mag niet zonder meer geprojecteerd worden op het advies van de 

AWT. Zon projectie levert weliswaar een sappig opstel op, maar geen. echt debat. De 

Wdcles reactie blijft een geënsceneerd duel waarbij hij zelf opgeroepen tegenstanders 

neersabelt. Amusant, maar niet meer dan dat. 

Om het debat meer diepgang te geven, zetten, we hier eerst de lijn van redeneren 
van de raad uiteen. Diens uitgangspunt is dat het proces van digitalisering veel. inte
ressante geesteswetenschappelijke vragen opwerpt. We noemen hier enkele voorbeel
den die ook in het advies worden gegeven. 

- Wat zijn de esthetische en ethische gevolgen van de reproduceerbaarheid en mani

puleerbaarheid van gedigitaliseerde cultuuruitingen zoals muziek, afbeeldingen en 

film? 

• Welke nieuwe interactieve en veranderlijke kunstvormen zullen er ontstaan op het 

internet en wat betekent dat voor het kunstenaarschap? 

• Welke nieuwe vormen van kennislegitimatie ontstaan er op het internet waar de 83 

grenzen tussen verschillende kennisbronnen vervagen? 

• Kan het begrip morele verplichting nog wel een rol spelen in virtuele gemeenschap

pen wier lidmaatschap een manipuleerbare identiteit veronderstelt? Krisis 2004 | 3 

De AWT heeft vastgesteld dat Nederlandse geesteswetenschappers dit soort vragen 

maar mondjesmaat oppakken. De reden hiervoor is dat zij aan alle kanten klem zitten. 

Onze letterenfaculteiten worstelen, met een. overdaad aan studenten, en met een tekort 



aan geld, met een vergrijzende staf die jonge onderzoekers berooft van elk carrière

perspectief en met een verzameling van. unica die moeten worden bewaard terwijl ze 

geen geld opleveren. Een laatste oorzaak die de AWT ziet, betreft de cultuur onder de 

alfa's in Nederland. Die is op z'n zachtst gezegd niet gericht op grootschalige ver

nieuwing en gedurfde experimenten. 

De AWT heeft deze situatie willen doorbreken. Daarom pleit hij voor meer enga

gement in de geesteswetenschappen. Hierbij gaat het inderdaad om engagement in 

de 'kale' zin van. het woord. Het betreft dus een betrokkenheid die gericht is op maat

schappelijke vraagstellingen, op allianties met externe partijen en daarmee op ver

nieuwing in het onderzoek. Voor zulk engagement zou meer ruimte moeten komen 

in. de letterenfaculteiten. Niet in de plaats van, maar naast het bestaande onderzoek. 

Dit zou moeten gebeuren door gerichte maatregelen te nemen. In het advies noemt 

de raad er drie: 

• ontwikkel praktijkgerichte, duale leerwegen, in de geesteswetenschappen; 

• stel experimenteerateiiers in voor onderzoekers die netwerken willen ontwikkelen 

met externe partijen; 

• stel een. alfa-ambassadeur aan om de waarde van de geesteswetenschappen uit te 

dragen. 

Wij vragen ons oprecht af wat er zo kwalijk is aan deze lijn van redeneren. Voorzover 

we al argumenten kunnen ontdekken in het retorische geweld van De Wilde lijkt hij 

zich vooral op te winden over twee kwesties. 1. Het advies is niet opgesteld door des

kundigen, maar door 'bèta-opgeleide bestuurders en. (oud-jresearch & development-

directeuren van bedrijven als Shell, Akzo Nobel, DSM. en. IBM'. 2. Hierdoor miskent 

het advies de specifieke stijl van redeneren in de geesteswetenschappen en reduceert 

het alfa's tot iets wat ze niet zijn. 

Laten we beginnen, met het eerste argument. De Wildes suggestie dat het advies is 

bedacht door leken op het gebied van de geesteswetenschappen is onzin. Het advies is 

gebaseerd op een verkenning die is uitgevoerd door gerenommeerde alfa's onder 

voorzitterschap van Wiebe Bijker. Om. niet over één nacht ijs te gaan, heeft de AWT de 

bevindingen van de verkenningscommissie vervolgens voorgelegd aan een bredere 

kring van alfa's. Hiertoe is onder meer een uitgebreide gespreksronde georganiseerd 

en een werkconferentie. Dit geheel aan activiteiten is begeleid door een speciale raads

adviseur in de persoon van. Wim Blockmans. Pas na al. dit voorwerk heeft de AWT 

84 besloten een. advies uit te brengen over de geesteswetenschappen. Dit. advies sluit vrij

wel naadloos aan. op de bevindingen van de verkenningscommissie 

Suggereren dat het advies het product is van leken, is dus flauwekul. De aanbeve-
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daar ook gedragen. Dit wil overigens niet zeggen dat de AWT zich. kan of wil ver

schuilen achter de brede rug van de verkenningscommissie. Op één punt wijkt de raad 

namelijk welbewust van haar af. De verkenningscommissie richt niet alleen aanbeve

lingen aan de 'producenten' van de geesteswetenschappelijke kennis, maar ook aan de 



'consumenten'. Meer in het bijzonder roept zij het bedrijfsleven en andere maat

schappelijke actoren op meer interesse te tonen in de geesteswetenschappen. De AWT 

heeft besloten deze oproep niet over te nemen. Hij verwacht weinig heil van de > 

publieke bekendmaking dat alfa's 'best wel belangrijk' zijn voor de samenleving. Het £ 

beginpunt van engagement dient volgens de AWT bij de geesteswetenschappers zelf * 

te liggen. Zij dienen met hun kennis naar buiten te treden, al was het maar omdat dat J 
een taak is die hun bij wet is opgedragen! 2 

Het tweede argument dat De Wilde inbrengt tegen de AWT betreft de specifieke m 

stijl van redeneren in de geesteswetenschappen. Deze zou zich kenmerken door » 

'esthetische inductie' (Helmholtz) en thick description (Geertz) en sterk afwijken van de » 

stijl in de bètawetenschappen. De AWT zou deze verschillen miskennen en geestes- T 

wetenschappers daarmee reduceren tot 'natuurwetenschappelijke problem solvers'. Ons I 

inziens snijdt dit argument weinig hout. Het is maar de vraag wie de geestesweten- o 

schappen reduceert tot iets wat ze niet zijn. De Wildes kenschets van die wetenschap- §• 

pen is wel erg algemeen. Kun je de diversiteit aan disciplines die schuilgaat onder de £ 

paraplu van de geesteswetenschappen kenmerken als vakgebieden die 'esthetisch 2 

induceren' en die thick discriptions afleveren? Wij menen van niet. Tal van filosofen, S 

historici, letterkundigen en theologen en anderen zullen zich hiertegen verzetten - zij 

zien zich anders dan De Wilde doet. Diens pretentie om te spreken voor alle geestes

wetenschappen is, met andere woorden, schijn. 

Dat De Wilde niet voor alle geesteswetenschappen spreekt, blijkt ook op een ande
re manier. Zijn stelling dat de geesteswetenschappen zich niet in de boze buitenwe
reld kunnen mengen, wordt namelijk weersproken door de praktijk. De afgelopen 
decennia hebben alfa's her en der initiatieven genomen waarbij zij actief de samen
werking hebben opgezocht met externe partners. Bedrijfsgeschiedenis, techniekge
schiedenis, filosofie in. bedrijf, ethiek en beleid, taal- en spraakherkenning zijn slechts 
enkele voorbeelden die wij zo kunnen geven. Bij het schrijven van zijn advies heeft de 
AWT steeds dit soort voorbeelden voor ogen gehad. Nu zou De Wilde natuurlijk kun
nen beweren dat deze initiatieven geen navolging verdienen omdat het geen goede 
geesteswetenschap oplevert. Maar daaraan zal hij een zwaardere kluif krijgen dan aan 
zijn gemakkelijke kritiek op de AWT. 

Alles bij elkaar maakt de reactie van De Wilde geen diepe indruk. Boven alles 

ademt zij de sfeer van koudwatervrees. De AWT heeft hem en zijn vakgenoten een 

aanbod gedaan voor een manier van werken die ons heel spannend lijkt. De Wilde wil 

daar niet in meegaan. Zijn stelling is dat de geesteswetenschappen dat niet kunnen 85 

omdat ze 'niet zo zijn'. Dat lijkt ons onzin. De Wilde heeft gewoon geen trek in de 

werkwijze die de AWT voor ogen staat. Over de vragen die de AWT opwerpt, schrijft 

hij: 'Het zijn allemaal zinnige vragen, maar waarom ze niet overlaten aan methodisch Krisis I004 j 3 

goed geschoolde sociale wetenschappers.' Of we dus maar een deurtje verder willen 

gaan. Dat is zijn goed recht. Maar we betwijfelen of de positie van de geestesweten

schappen hierdoor sterker wordt. Wie te vaak niet thuis geeft als de buitenwereld aan

klopt, moet niet gek opkijken als hij op een gegeven moment alleen blijkt te staan. 


